THORPEDO
“A dúvida é autora das insônias mais cruéis.
Ao passo que, inversamente, uma boa e sólida
certeza vale como um barbitúrico irresistível”.
Nelson Rodrigues
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GIRO BUSINESS
O NOVO LIVRO DE
AMELINHA AMARO
Autora dos livros 'Mesa,
Arte & Detalhes', volumes 1
e 2 e uma das percussoras
de mesa posta no Brasil,
lança Encontros – À mesa
com Amelinha Amaro. Com
edição limitada e numerada- apenas mil exemplares autografados e 100 unidades com dedicatória especial, a artista apresenta
em 232 páginas divididas
em cinco capítulos, emoções histórias, vivências e tradições na arte de receber.

PROJETO DA SEMANA
Essa casa de praia, em Toquinho, litoral de Pernambuco, tem a assinatura da ArqMulti,
leia-se Bruna Lobo, Soraya Carneiro Leão e Danielle Paes. A integração do lazer foi
através da área de descanso, com cobertura de madeira de eucalipto de reﬂorestamento.
Destaque para a escada que leva aos quartos, uma verdadeira escultura no pé direito
duplo. Nos quartos luxo e reﬁnamento. Maravilhosa!

Com os temas Natal, Páscoa, chá de bebê, batizado,
dia das mães e dos pais,
encontro a dois e com amigos, Réveillon, entre outros, o livro apresenta dicas
práticas e descontraídas
voltadas para convidados e
anﬁtriões sobre como receber, os detalhes entre louças, receitas, tecidos, cores
e texturas, uma verdadeira
enciclopédia para quem
ama mesa posta.
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DESIGN

LANÇAMENTO

Paula Bassini apresenta em parceria com a designer
Livia Leão a linha Cherry que reúne peças em murano
italiano como uma cereja decorativa e um bowl em
formato de gôndola, em homenagem as embarcações
venezianas. A venda na sua Laliqui, recém-inaugurada,
na Alameda Gabriel, em São Paulo.

Maravilhosa a coleção Soul, da Sierra Móveis que carrega toda a alma e essência da
marca, mostrando o seu DNA na autenticidade dos móveis. As peças reﬂetem a alta
qualidade e elegância da marca, em traços e formas. Adorei!
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TALK SHOW
No Programa Ana Cláudia Thorpe Entrevista de hoje converso com o Dr. Evandro
Mauro, sobre depressão, na sequência Jhonny Araújo, do App to Home e, no musical
da noite, César Michiles. Às 20h, na TV Nova/Cultura, canal 22. Imperdível!

DICA DECOR
CRÉDITO – PH NUNES

LUXO
A dica desta semana é do escritório Mimari, das arquitetas Manuela Gomes e Tatiana
Machado. O banco verde da recepção, otimiza espaço e consegue acomodar várias
pessoas. Tirar partido da vista posicionando a mesa do médico foi fundamental. A
iluminação e a paleta de cores foram pensadas para passar a sensação de tranquilidade
e limpeza aos pacientes.

A Lu Home lançou coleção Reimagine, composta por
jogos de damas, dominó, moinho, jogo da velha e
xadrez. As peças possuem cores variadas, especiais e
únicas, ideais para diversão, além de serem ótimos
presentes em qualquer época no ano.

